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1. Identifikačné údaje 

 

Objednávateľ 

 

Hakom s.r.o.  

Československej armády 18 

036 01 Martin 

tel.: 043/422 0031   

 

Spracovateľ: 

Ing. Vladimír Masaryk 

Road Safety Management, s.r.o. 

Humenské nám. 7 

851 07 Bratislava 

 

Ing. Peter Štefány, Lipová 22, 900 33 Marianka 

Znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie 

Ministerstvo spravodlivosti SR v odbore Doprava cestná, v odvetviach Nehody 

v cestnej doprave a Technický stav komunikácií a dopravného zabezpečenia,  

evidenčné číslo: 914822  

Kontaktné údaje:      

mobil:0907/960313   

e-mail:stefany.peter@gmail.com  
                       

 

Odborný garant 

Ing. Miloš Souček, M.R.Štefánika 5/2, 971 01 Prievidza 

Znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie 

Ministerstvo spravodlivosti SR v odbore Doprava cestná, v odvetviach Nehody 

v cestnej doprave, Technický stav vozidiel, Odhad hodnoty cestných vozidiel 

a Technický stav komunikácií a dopravného zabezpečenia, evidenčné číslo: 913188  

Kontaktné údaje:      

tel: 0905/520 519, 046/5420 153 

fax: 046/5420152   

e-mail: milos@znacenie.sk  
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2. Predmet riešenia 

 

Cieľom odborného vyjadrenia je posúdiť minimálne prerušenie stredného deliaceho pásu 

(ďalej len „SDP“) na diaľniciach a rýchlostných cestách potrebné pre bezpečný prejazd 

vozidiel pri odklonoch, uzávierkach a obchádzkach. Východiskom odborného vyjadrenia je 

spracovaná rozborová úloha RVT 3/2012 Prejazdové krivky motorových vozidiel pre účely 

návrhu smerových prvkov komunikácií (ďalej len „RU“), v ktorej boli vytvorené šablóny 

prejazdových kriviek pre rôzne typy motorových vozidiel. Pre spracovanie rozborovej úlohy 

boli stanovené smerodajné vozidlá v jednotlivých kategóriách a následne vypracované 

prejazdové krivky pre zmeny uhlov v rozmedzí 40° až 160° pri prejazdovej rýchlosti do 10 

km/h. Záver odborného vyjadrenia k prejazdu SDP bude odvodený na základe vypracovaných 

prejazdových kriviek pri prejazde vozidlami úsekom v rovnomernej rýchlosti 60 km/h. 

Spracované riešenie bude vychádzať z obdobného prístupu ako v prípade spracovania 

rozborovej úlohy.  
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3. Východiská 

 

 V prípade takéhoto prechodu medzi zvodidlami cez SDP na diaľniciach je potrebné 

znížiť rýchlosť prenosným zvislým dopravným značením na 60 km/hod a za zníženej 

viditeľnosti je takéto miesto nutné náležite osvetliť. Pri tejto rýchlosti boli simulácie 

vykonané.  

 Vozidlá pri prejazde z priľahlého jazdného pruhu cez SDP do priľahlého jazdného 

pruhu v protismere nezasahujú  do voľnej šírky ďalších jazdných pruhov.  

 Simulačný program neuvažuje so sklonom vozovky. 

 Adhézne vlastnosti povrchu vozovky: 

Prechod vozovky v mieste SDP nie je vždy v rovine a v kvalite povrchu, ktorý 

zodpovedá adhéznym vlastnostiam jazdných pruhov. Preto je v simulačnom programe 

vytvorená zóna so zhoršeným stavom povrchu, a to vytvorením nerovností o výške ± 5 

cm.   

 
Hodnoty súčiniteľa šmykového trenia pneumatík na asfaltových cestách s rôznym povrchom pri 

neblokujúcich kolesách [3] 

Rýchlosť 

vozidla 

(km/h) 

Stav 

pneumatik 

Povrch vozovky 

Suchý 

mokrý s 

výškou 

vodného 

filmu asi 

0,2 mm 

za 

prudkého 

dažďa s 

výškou 

vody asi 

1mm 

s vodnými 

kalužami s 

výškou 

vody asi 2 

mm sneh ľad 

50 

nové 0,85 0,65 0,55 0,5 

0,1 až 0,5 

0,05 až 

0,25 opotrebované 1 0,5 0,4 0,25 

90 

nové 0,8 0,6 0,3 0,05 

    opotrebované 0,95 0,2 0,1 0,05 

130 

nové 0,75 0,55 0,2 blíži sa k 

nule      opotrebované 0,9 0,2 0,1 

Pozn. Hodnoty opotrebovanýc pneumatík zodpovedajú výške dezénu 1 mm 

  

Predpokladaná jazdná rýchlosť pri SDP je 60 km/h. Aj vzhľadom na nerovnosti, ktoré 

sa nachádzajú v dráhe vozidla pri zmene jazdného pruhu, boli simulácie vykonané pri 

suchom povrchu s hodnotou adhézie 0,78, pri mokrom povrhu 0,5 a 0,4. Pre 

zohľadnenie veľmi nepriaznivých podmienok, kde je na povrhu vozovky tvorba 

vodných kaluží, sme simulácie uskutočnili aj pri adhézii 0,3.  

 

 Vozidlá sú primerane naložené – simulácie sú vykonané s pohotovostnou hmotnosťou 

vozidiel vrátane nákladu 

 Vozidlo je smerovo stabilné, pri prejazde nedochádza k preklzu kolies, t.j. 

k zanechávaniu jazdných stôp na vozovke.  
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4. Vyhotovenie simulácii 

 

Analýza bola vykonaná pomocou programového vybavenia Virtual CRASH, ktorý slúži na 

rekonštrukciu dopravných nehôd. Pomocou tohto programu je možné simulovať ľubovoľné 

jazdné manévre vozidla (napr. brzdenie, rozbeh, prejazd zákrutou, rotáciu vozidla atď.) V  

programe je možné okrem obrysov vozidiel aj znázorniť pohyb jednotlivých pneumatík, a to 

tak vozidla ako aj jazdnej súpravy. Pri pneumatikách je možné zobraziť len viditeľné stopy 

kolies pričom sa predpokladá, že k vytváraniu stôp po pneumatikách dochádza vtedy ak 

výslednica brzdných a bočných vodiacich síl prekročí 95 % adhézie ktorá je k dispozícii. Túto 

hodnotu je možné zmeniť. 

Na základe stanovených predpokladov bola vypracovaná časovo – grafická analýza 

pohybového deja vybranej vzorky vozidiel. Rozbor pohybu vozidiel bol vykonaný pomocou 

simulačného výpočtového programu, ktorý využíva trojdimenzionálny matematický model 

vozidiel pre doprednú simuláciu nehodového deja. Znamená to, že vstupné údaje výpočtu sa 

menia a zadávajú tak, aby vypočítaná konečná poloha a vypočítaná trajektória počas pohybu, 

čo najviac zodpovedala skutočnej konečnej polohe a skutočnej trajektórii pohybu vozidiel. Do 

výpočtu pritom vstupujú rovnice popisujúce silové pôsobenie pneumatík vozidiel na vozovku 

a diferenciálne pohybové rovnice vozidiel. 

Kinetický model využíva pri simulácii nasledovné: 

1.) Výpočet síl na kolesách (bočné i pozdĺžne) z uhla smerovej odchýlky; 

2.) Použitie Newtonových zákonov (pohybové rovnice) na výpočet zrýchlení ťažiska ako aj 

výpočet zmeny točivosti pre tie komponenty (osi x,y,z). Ako vzťažný systém je použitý 

lokálny súradnicový systém. 

3.) Numerická integrácia šiestich pohybových rovníc v lokálnom súradnicovom systéme. 

4.) Výpočet zmenených síl na kolesách (pre všetky kolesá) s prihliadnutím na konštrukciu 

podvozku. 

 

Ďalej program obsahuje model súpravy vozidla s prípojným vozidlom, ktorý sme využili, t. j. 

v programe je možnosť zvlášť zadefinovať  vozidlá s návesmi  a prívesmi s parametrami 

závesu. Pre vypracovanie simulácii boli vybrané vozidlá, ktoré predstavujú reprezentantov 

v príslušnej kategórii, a to pre vytvorenie návesovej súpravy, prívesovej súpravy a diaľkového 

autobusu. Simulácie boli vykonané s vozidlami kategórie M3 a N3, ktoré boli vytypované 

v rámci RU. Kategória M3 nie je však reprezentovaná kĺbovým vozidlom a solo vozidlom pre 

mestskú resp. prímestskú dopravu (autobusom), keďže nie je predpoklad pohybu týchto 

vozidiel na diaľniciach a rýchlostných cestách. Simulácie boli preto vykonané diaľkovými 

autobusmi.  Údaje o vozidlách, ako základné rozmery, hmotnosti a podobne, zadané do 

programu sú v súlade s údajmi zverejnenými výrobcami vozidiel. (Technické údaje o 

vozidlách sú súčasťou elektronickej verzie). 

Simulácie pohybu vozidiel boli uskutočnené pri rovnomernej rýchlosti 60 km/h. Uvedenú 

rýchlosť je možné považovať za optimálnu pri pohybe vozidiel pri prejazde SDP v prípade 

presmerovania dopravy.  

Vyhotovené prejazdové krivky motorových vozidiel predstavujú minimálnu plochu, ktorú 

potrebujú jednotlivé vozidlá pre ich jazdné manévre.  

 

5. Výsledky simulácii 

 

Pre hodnotenie minimálnych požiadaviek na bezkolíznu trajektóriu pohybu vozidla pri zmene 

jazdného pruhu cez SDP do protismeru bola zadefinovaná hodnotiaca plocha viazaná na 

minimálny  odstup od zvodidla 1 m. Na obrákoch je táto plocha znázornená žltou farbou.  
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Zároveň je tento obdĺžnik ohraničený obrysom vozidla, ktorý je zachytený príslušnou 

obrysovou krivkou karosérie v zmysle trajektórie pohybu vozidla. Dĺžku takto vytvorenej 

plochy pre účely tohto odborného vyjadrenia považujeme za bezpečnú, resp. optimálne 

potrebnú na prejazd vozidla pri zmene jazdného pruhu pri odklone, uzávierke a obchádzke. 

Dĺžka prerušenia SDP je následne určená prienikom koridoru vozidla, ktoré vstúpi a vystúpi 

zo SDP v mieste, kde je cca 1 m od zvodidla na každú stranu, t. j. zjednodušene uvažujeme so 

šírkou 2,5 m obdĺžnika, vrátane zvodidla s bázou o šírke cca 0,5 m.  Takto definovaná šírka 

umožní vytvoriť porovnávací predpoklad pre výsledky simulácii s rôznymi typmi vozidiel.  

 
Obr. 1  Znázornená hodnotiaca plocha  

 

 
Obr. 2  Definovanie minimálneho odstupu vozidla pre účely hodnotenia potrebnej dĺžky  

 

Na obrázku 2 je znázornený priemet návesovej súpravy, ktorá potrebuje v tomto oblúku cca 3 

m šírku, t. j. priemet tvorí plocha vytvorená ľavým predným rohom ťahača a zadným pravým 

rohom návesu (neuvažuje sa s obrysmi spätných zrkadiel). Pre posúdenie priestorových 

nárokov je zakótovaná aj šírka minimálneho jazdného pruhu.   

To znamená, že  uvedená obalová krivka je tvorená obrysom vozidla a nie je to plocha, ktorá 

by zodpovedala minimálnej šírke dočasného jazdného pruhu, ktorá je na D, RC 3,250m (čl. 
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3.3.1. TP 06/2013). Pohyb vozidla je v simuláciách pritom tvorený podľa ideálnej stopy tak, 

aby nedošlo k smerovej nestabilitite vozidiel. V reálnych podmienkach prevádzky však 

vozidlá nemusia využiť na prejazd presne vymedzený koridor, môžu sa od tejto ideálnej stopy 

odkloniť, čo si vyžiada vyššie priestorové nároky alebo zníženie jazdnej rýchlosti.  

 
Obr. 3  Prejazd vozidla cez stredný deliaci pás  

 

Výsledky simulácii pre jednolitvé kategórie vozidiel sú uvedené v nasledovnej tabuľke:  

  Adhézia vozovky (súčiniteľ adhézie) 

Dĺžky prejazdu pre 
kategóriu vozidla (m) 

0,78 - suchý 
povrch 

0,5 - mokrý 
povrch 0,4 - prudký dážď 

0,3 - nepriaznivé 
podmienky 

(veľké kaluže) 

N3 Návesová súprava 
26,8 29,6 35,4 40,9 

N3 Prívesová súprava 
22,2 26,9 29,7 37 

M3 - 2 nápravy 
20,2 21,3 25,8 27,9 

M3 - 3 nápravy 
20,4 23,9 25,7 27,8 

 

Vyobrazené prejazdové krivky sú v prílohe č. 1.  

 

Najväčšie priestorové nároky sú vyžadované pri návesových súpravách. Diaľkové autobusy 

vykazujú v uskutočnených simuláciách smerovú stabilitu aj pri väčších oblúkoch. Adhézie do 

0,4 možno považovať aj vzhľadom na nerovnosti, ktoré sa môžu v SDP vyskytnúť za bežné 
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dosiahnuteľné v podmienkach, kedy sa obchádzky a odklony realizujú. Simulácie vykonané 

s hodnotou adhézie 0,3 predstavujú výrazne zhoršené poveternostné podmienky, pri ktorých 

je potrebné prispôsobiť rýchlosť vozidla stavu a povahe vozovky. 

 

Simulácie vo formáte *.avi sú súčasťou elektronickej verzie.  

 

6. Záverečné odporúčania  

 

Z vykonaných simulácií je zrejmé, že najväčšie priestorové nároky, t. j. najväčšiu 

potrebnú dĺžku prejazdu SDP vyžaduje kategória N3 – návesová súprava. Táto 

kategória nákladných vozidiel vyžaduje na prejazd väčšie prerušenie SDP hlavne pri 

zhoršených poveternostných podmienkach. Pre využitie výsledkov minimálnej dĺžky 

SDP v reálnych situáciách v žiadnom prípade neodporúčame zaokrúhľovanie hodnôt 

smerom nadol.  

Berúc do úvahy malú pravdepodobnosť vytvorenia veľmi nepriaznivých podmienok 

s tvorbou veľkých kaluží so súčiniteľom adhézie 0,3 na diaľniciach a rýchlostných 

cestách, by sme mohli konštatovať že minimálna dĺžka SDP pri maximálnej povolenej 

rýchlosti 60 km/h by mala byť aspoň 36 m pre bezpečný prejazd všetkých typov 

vozidiel. Ostatné kategórie vozidiel za bežných prevádzkových podmienok ukazujú 

menšie priestorové nároky. Treba však pripomenúť, že ide o minimálne nároky 

stanovené za ideálnych a jasne definovaných podmienok, hlavne pri optimálnej 

trajektórii pohybu vozidla.   

Prejazdové krivky vychádzajú zo simulácii vypracovaných v programe Virtual crash, 

ktoré predstavujú  technológiu vykresľovania obalových kriviek pre analýzu trasy 

prejazdu vozidiel, pričom sa zobrazia trajektórie obrysov vozidiel počas simulácie. 

Program pracuje s reálnymi poznatkami o dynamike jazdy vozidiel a simuluje reálne 

podmienky v praxi, preto je možné s vysokou pravdepodobnosťou povedať, že pri 

zhoršených poveternostných podmienkach, môže prísť pri prejazde SDP, ktorý by bol 

prerušený na menšiu vzdialenosť ako cca 36 m, pri niektorých kategóriách vozidiel, ku 

kolíznej situácii.  Taktiež je možné povedať, že vypracované prejazdové krivky 

predstavujú priestorové nároky vychádzajúce zo šírky vozidla pri ideálnej stope pohybu 

vozidla a vybraná vzorka vozidiel je reprezentantom najväčšej početnosti vozidiel 

v evidencii vozidiel v SR. To znamená, že táto vzorka neprestavuje vozidlá, ktoré 

v cestnej premávke reprezentujú vozidlá s horšou smerovou stabilitou vzhľadom na ich 

jazdné vlastnosti. Simulácie taktiež používajú ako základný parameter adhéziu vozovky, 

ktorý však bol stanovený na základe experimentálnych meraní a nebol stanovený na 

základe reálnych podmienok na konkrétnom mieste prejazdu SDP. Odborné vyjadrenie 

preto nepokrýva najneprijaznivejšiu jazdnú situáciu, ktorá môže v cestnej premávke 

nastať.  
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Príloha 1 

Vyobrazenie prejazdových kriviek  

 

Návesová súprava (ťahač – červená farba, náves – zelená farba, pneumatiky – čierna farba)  

 

Adhézia 0,78 

 

 

Adhézia 0,5 

 

 

Adhézia 0,4 
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Adhézia 0,3 

 

 

Jazdná súprava s prívesom (vozidlo – modrá farba, príves – zelená farba, pneumatiky – čierna farba) 

 

Adhézia 0,78 

 

 

Adhézia 0,5 
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Adhézia 0,4 

 

 

Adhézia 0,3 

 

 

Autobus – 2 nápravy (autobus – hnedá  farba, pneumatiky – čierna farba) 

 

Adhézia 0,78 
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Adhézia 0,5 

 

 

Adhézia 0,4 

 

 

Adhézia 0,3 
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Autobus – 3 nápravy (autobus – zelená  farba, pneumatiky – čierna farba) 

 

Adhézia 0,78 

 

 

Adhézia 0,5 

 

 

Adhézia 0,4 
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Adhézia 0,3 

 


